
หลักเกณฑขั้นตอนการแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียน 

เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

  การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนหนึ่งในนโยบาย

สําคัญของประเทศ โดยถูกบรรจุอยูในยุทธศาสตรชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และรัฐบาลไดมีการ

กําหนดอยูในยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่ง

โรงพยาบาลนครพิงค ไดตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว ดังนั้นเพ่ือเปนการสนับสนุนในการ

ยกระดับดัชนี การรับรูการทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX : CIP) ของประเทศไทย ตาม

วัตถุประสงคของรัฐบาล โรงพยาบาลนครพิงค ไดกําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ของหนวยงาน 

  บทบาทหนาที่หลักในการดาเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลฯ    
ใหเปนระบบราชการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษผูทุจริตไดเด็ดขาดสงเสริมภาคประชาชนใหมี
สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเปนการเพ่ิมชองทางในการรับเรื่องรองเรียนเรื่องการ
ทุจริตใหกับประชาชน ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Government) ตามพระรากฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2560 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิด
ความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
ในการใหบริการไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปนมีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ
สม่ําเสมอ 
 

2. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต โรงพยาบาลนครพิงค 

          ดวยรัฐบาลกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรัปชั่นในสวนราชการเปนนโยบาย

เรงดวนที่ตองมีการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องจึงไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชน

รวมกันในการเปนผูตรวจตราสอดสองและการเฝาระวังมิใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐมากขึ้น 

 

3. สถานที่ตั้ง 

 โรงพยาบาลนครพิงค  159 หมู 10 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180    

 โทรศัพท 0-5399-9200 โทรสาร.0-5399-9221 

 E-mail: nkp-hospital@live.com 

 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

         1. ตรวจสอบเรื่องรองเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลนครพิงคอยางรวดเร็ว 

         2. วางมาตรการปรับปรุง แกไข และพัฒนาชองทางรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของโรงพยาบาล      

นครพิงค เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 



 
 

5. วัตถุประสงค 

 1. เปนชองทางใหประชาชน หนวยงาน องคกรหรือกลุมตางๆ ไดแจงขาวสารเก่ียวกับการทุจริต

คอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบตางๆ 

 2. เพ่ือใหมีการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลนครพิงค มีขั้นตอน/

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 3. เพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนที่
กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 
6. คําจํากัดความ 

 “ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป 

 “ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม

จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลนครพิงค 

 “ผูรองเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดสวนเสียที่มารับบริการในโรงพยาบาลนครพิงค 

ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ

ชมเชย/การรองขอขอมูล 

 “ชองทางการรับขอรองเรียน” หมายถึง ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวย
ตัวเองที่กลุมงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนครพิงค, การรองเรียนผานทางเว็บไซตโรงพยาบาลนครพิงค     
http://www.nkp-hospital.go.th, โทรศพัท 0-5399-9200, ผานตูรับความคิดเห็น 
 “เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตโรงพยาบาลนครพิงค 
 “ขอรองเรียน” หมายถึง ความเดือนรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่
โรงพยาบาลนครพิงค เชน พบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปชั่น พบความผิดปกติใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง พบเห็นความผิดปกติในการบรรจุแตงตั้งพนักงานจาง เปนตน 
 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 รับเรื่องรองเรียนการทุจริต (จากชองทางตาง ๆ คือ การรองเรียนดวยตนเองที่โรงพยาบาลนคร
พิงค, การรองเรียนทางเว็บไซตโรงพยาบาลนครพิงค http://www.nkp-hospital.go.th, ทางโทรศัพท       
0-5399-9200) 
 7.2 ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตคัดแยก / วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียนและดําเนินการ
สืบสวน/สอบสวนหาขอเท็จจริง 
 7.3 หากพบวาไมมีมูล จัดทารายงานเสนอผูบริหารยุติเรื่อง และแจงผูรองเรียนทราบ 
 7.4 หากพบวามีมูลดําเนินการทางวินัย/อาญา/ปกครอง/แพง และรายงานผลการดําเนินการเสนอ
ผูบริหารและแจงผูรองเรียนทราบ 
 7.5 ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอผูบริหาร 
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8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผูรองเรียน 

รองเรียนผาน

เวบ็ไซตโรงพยาบาล 

ขอมูลรองเรยีน 

เจาหนาที่ศูนย

คอมพิวเตอรผูดูแล

ระบบ 

หัวหนากลุมภารกิจดาน

พัฒนาระบบบริการและ

สนับสนุนบริการสุขภาพ 

เจาหนาที่ศูนย

คณุภาพ 

ติดตอกลับผูรองเรียนทาง

โทรศัพท / E-mail 

ประสานหนวยงานที่ 

เก่ียวของ 

เจาหนาที่ศูนยคณุภาพสรุปรายงานผานหัวหนากลุม

งาน/หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและ

สนับสนุนบริการสุขภาพ 
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9. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  จากชองทางตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท นิยาม ตัวอยางเปน
รูปธรรม 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 ขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ คํา
ชมเชย สอบถาม/
รองขอขอมูล แจง
เบาะแส 

ผูรองเรียนไมไดรับความ
เดือดรอนแตติดตอมาเพื่อให
ขอเสนอแนะ/ใหขอคิดเห็น/
ชมเชย/แจงเบาะแส/
สอบถามหรือรองขอขอมูล
จากโรงพยาบาลนครพิงค 

-การเสนอแนะ
เก่ียวกับการ
ใหบริการ
ประชาชน 

-การยกยอง
ชมเชยในการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่หรือ
หนวยงานใน
สังกัด 

3-5 วัน เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
จัดการเรื่อง
รองเรียนทาง
เว็บไซต 

2 รองเรียนการ
ใหบริการของ
เจาหนาที่ใน
หนวยงานในสังกัด
ของโรงพยาบาล
นครพิงค 

ผูรองเรียนไดรับความ
เดือดรอนเก่ียวกับคณุภาพ
การใหบริการตางๆที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ
หนวยงาน 

พฤติกรรมการ
ใหบริการตางๆ
ของเจาหนาที่ใน
หนวยงาน 

ไมเกิน 15 
วันทําการ 

เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
จัดการเรื่อง
รองเรียนทาง
เว็บไซตและ
หนวยงานที่
เก่ียวของ 

3 รองเรียนเจาหนาที่
หรือหนวยงานใน
สังกัดโรงพยาบาล
นครพิงค 

- ผูรองเรียนไดรับความ
เสียหายจากการกระทําการ
ใดๆของเจาหนาที่หรือ 
หนวยงาน 

- เรื่องท่ีสรางความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและมีผลกระทบตอ
องคกร 

- เจาหนาที่ที่
ประพฤติปฏิบัติ
ตอผูรับบริการ
และญาติ
ผูรับบรกิาร 

ไมเกิน 15 
วันทําการ 

เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
จัดการเรื่อง
รองเรียนทาง
เว็บไซตและ
หนวยงานที่
เก่ียวของ 
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10. การบนัทึกขอรองเรียน 

 1. กรอกแบบบันทึกเรื่องรองเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพทเพื่อการติดตอ

กลับเรื่องท่ีจะรองเรียนลงในกลองรับขอรองเรียนที่ติดตั้งในโรงพยาบาล 

 2. ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน/รองทุกข ลงสมุดบันทึกการรับเรื่อง

รองเรียนในชองทางตางๆ ตามแบบฟอรมที่กําหนดการรับและตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกขจากชองทาง

ตางๆดําเนินการรับเรื่องรองเรียน และติดตามตรวจสอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจาก

ชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนดโดยการตรวจสอบความถ่ีทุกวัน ทําการในทุกชองทางและ

ดําเนินการจัดการแกไขในแตละระดับทั้งทางดานคลินิกและดานทั่วไป  

 

11. การติดตามแกไขปญหาเรื่องรองเรียน 

 ใหหนวยงาน หรือผูรับผิดชอบที่เก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการรองเรียนทราบ

ภายใน  7-15 วันทําการ เพ่ือดําเนินการแจงใหผูรองเรียนทราบตอไป 

 การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

  -  รวบรวมขอมูล และรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ใหผูบริหารทราบ 

  - สรุปรายงานเรื่องรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือดําเนินการวิเคราะหเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงานเพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกร 

 

๑2. มาตรฐานงาน 

 การดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียน/รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดกรณีไดรับเรื่อง

รองเรียนใหคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานหรือ

บุคลากรที่เก่ียวของดําเนินการแกไขปญหา รวมถึงชี้แจงเรื่องเรียนใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ 
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หลักเกณฑขั้นตอนการแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียน 

เรื่องการปฏิบตัิงานหรอืการใหบริการของเจาหนาที่ 
 

     หลักการและเหตุผล  

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน รับเรื่องรองเรียน รองทุกขของประชาชน และประสานงาน 

ติดตามการดําเนินงานเก่ียวกับการบริการประชาชน  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ สอดคลองกับนโยบายของ

โรงพยาบาลเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และสรางความเขาใจในวิธีการจัดการเรื่อง

รองเรียน แกประชาชนผูรับบริการแกประชาชนผูรับบริการและแนวทางการแกไขเรื่องรองเรียน รองทุกขของ

โรงพยาบาลนครพิงค 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

ทําหนาที่รับเรื่องราว รองทุกข รองเรียน ขอความเปนธรรม ขอความชวยเหลือ ขอเสนอแนะ 

ขอคิดเห็น คําชมเชย ตลอดจนแจงเบาะแสการทุจริตและการปฏิบัติหนาที่อันมิชอบของเจาหนาท่ีรัฐ กรณีมา

ดวยตนเอง, โทรศัพทและเรื่องรองเรียนที่รับการประสานงานจากกลุมงานประกัน สํานักงานสาธารณสุข จ.

เชียงใหม (กรณีผูปวยนอก)  

 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการดําเนินงานการจัดการเรื่องรองเรียนของโรงพยาบาลมีข้ันตอน กระบวนการและแนวทาง

ปฏิบัติที่เปนระบบเพื่อสรางความเขาใจในวิธีการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

และกาประสานงานผูท่ีเก่ียวของ กับผูรับบริการ 

 

ขอบเขต 

ขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียน มกีระบวนการทํางาน แตงตั้งผูรับผิดชอบ

การจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน การรับและตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากชองทางตางๆ การวิเคราะห 

ประเภทเรื่องรองเรียน การแจงกลับผูรองเรียน การประสานผูที่เก่ียวของในหนวยงาน เพ่ือดําเนินการแกไข/

ปรับปรุง และการรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนทางเว็บไซตใหผูบริหารทราบ 
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คําจํากัดความ 

การจัดการเรื่องรองเรียน       มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องรองเรียน/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 

     /คาํชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล (กรณีผูปวยนอก) 

ผูรองเรียน                        หมายถึง ประชาชนทั่วไป เจาหนาที่ภาครัฐ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มาติดตอ

ยัง 

         โรงพยาบาลนครพิงค 

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน   หมายถึง ชองทางที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน งานประกันสุขภาพ  (หอง

หมายเลข 1)    อาคารอํานวยการเดิม 

เจาหนาที่        หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดการเรื่องรองเรียนทางเว็บไซต 

 

ชองทางการรองเรียน 

1.รองเรียนดวยตนเองที่ หองงานประกันสุขภาพ หองหมายเลข 1 

2.รองเรียนทางโทรศัพท 

3.รองเรียนดวยการประสานงานจากกลุมงานประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม (กรณีผูปวย

นอก) 

 

หนาที่ความรับผิดชอบการจัดการ ขอรองเรียน 

1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการเรื่องรองเรียนงานประกันสุขภาพ(หองหมายเลข1) มีหนาที่ในการกลั่นกรองเรื่อง
รองเรียนประสานงาน สงเรื่องรองเรียนใหหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ พรอมสรุปรายงานผลการตรวจสอบ
และติดตามผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน ทุกไตรมาส 

2. เจาหนาที่ที่เก่ียวของ มีหนาท่ีในการใหความรวมมือในการตรวจสอบและแกไขปญหาพรอมทั้งแจงผลใหผูรองเรียน
ทราบ และรายงานผลการดําเนินการมายังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องการจัดการเรื่องรองเรียนเพื่อรายงานใหหนวยงานที่
เก่ียวของทราบ ไมเกิน 15 วัน ทําการ 

3. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการเรื่องรองเรียน งานประกันสุขภาพ(หองหมายเลข1) รายงานเรื่องรองเรียน ที่มีระดับ
ความรุนแรง และไมสามารถไกลเกลี่ยเบื้องตนได ตอผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลดานการใหบริการลูกคาสัมพันธ 
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ประเภทเรื่องรองเรียน 

 

ประเภท นิยาม ตัวอยางเปน

รูปธรรม 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดขอบ 

1 ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คํา

ชมเชย สอบถาม/รองขอขอมูล 

  

ผูรองเรยีนไมไดรบั

ความเดือดรอนแต

ติดตอมาเพ่ือให

ขอเสนอแนะ/ 

ใหขอคิดเห็น/

ชมเชย 

/แจงเบาะแส/

สอบถามหรือรอง

ขอขอมูลจาก

โรงพยาบาลนคร

พิงค 

-การเสนอแนะ

เก่ียวกับการ

ใหบริการ

ประชาชน 

-การยกยอง

ชมเชยในการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่หรือ

หนวยงานในสังกัด 

 

 

 1-3 วันทําการ เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ

จัดการเรื่อง

รองเรียนงาน

ประกันสุขภาพ

(หองหมายเลข1)    

 

2 รองเรียนการใหบริการของ

เจาหนาที่ในหนวยงานในสังกัด

ของโรงพยาบาลนครพิงค 

ผูรองเรยีนไดรับ

ความเดือดรอน

เก่ียวกับคุณภาพ

การใหบริการ

ตางๆที่อยูในความ

รับผิดชอบของ

หนวยงาน 

พฤติกรรมการ

ใหบริการงาน

ตางๆของ

เจาหนาที่ใน

หนวยงาน 

ไมเกิน 15 วัน 

ทําการ 

เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ

จัดการเรื่อง

รองเรียนงาน

ประกันสุขภาพ

(หองหมายเลข1)    

3 รองเรียนเจาหนาที่หรือ 

หนวยงานในสังกัดโรงพยาบาล

นครพิงค 

-ผูรองเรียนไดรับ

ความเสยีหายจาก

การกระทําการ

ใดๆ ของเจาหนา

ทีหรือหนวยงาน 

-เรื่องท่ีสรางความ

เสื่อมเสียช่ือเสียง

และมผีลกระทบ

ตอองคกร 

-เจาหนาที่ที่

ประพฤติปฏบิัต ิ

ตอผูรับบริการ

และญาติ

ผูรับบริการ 

ไมเกิน 15 วัน  

ทําการ 

เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ

จัดการเรื่อง

รองเรียนงาน

ประกันสุขภาพ

(หองหมายเลข1)    
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แผนผัง ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข  

งานประกันสุขภาพ (หองหมายเลข1) 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

อธิบายสัญลักษณ 

                 เริ่มตน/สิ้นสุด                พิจารณา                 ดําเนินกา 

ผูรองเรียน/รองทุกข 

รองเรียนท่ีงานประกันสุขภาพ 

(หองหมายเลข 1) 

เจาหนาที่งานประกันสุขภาพ รับฟงเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

  

หัวหนางานประกันสุขภาพ 

พิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

       เจาหนาที่งานประกันสุขภาพ สรุปรายงานเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข รายงานผูบังคับบัญชาตามข้ันตอน 

ตรวจสอบความครบถวนโดยหัวหนางานประกันสุขภาพ 

ประสานผูเก่ียวของ 

และแจงผูรองเรียน 

รับทราบความคืบหนา 

ไมสามารถยุติเรื่องรองเรียนได 

รายงานผูบังคับบญัชาตาม

ขั้นตอน 
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ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 

ขั้นตอน ผังกระบวนการ ผูรับผดิชอบ ระยะเวลา 

1 ผูรองเรียนตดิตองานประกันสุขภาพ 

(หองหมายเลข 1) 

 

 เจาหนาที่งาน

ประกันสุขภาพ  

1-3 วัน ทําการ 

2 หัวหนางานประกันสุขภาพ พิจารณา

เรื่องรองเรียน สงตอผูเกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 หัวหนางานประกัน

สุขภาพ 

1-3 วัน ทําการ 

3 หัวหนางานประกันสุขภาพ 

ดําเนินการตดิตอกลับไปยังผูรองเรียน

เพื่อยุตเิรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนางานประกัน

สุขภาพ/ผูท่ีไดรับ

มอบหมายจาก

หัวหนางานประกัน

สุขภาพ 

1-3 วัน ทําการ 

4 เจาหนาท่ีงานประกันสุขภาพ พิมพ

เอกสารเรื่องรองเรียน แจงผูเกี่ยวของ

ตามขั้นตอน 

 

 

หัวหนางานประกัน

สุขภาพ /เจาหนาท่ี

งานประกันสุขภาพ 

ที่ไดรับมอบหมาย

จากหัวหนางาน

ประกันสุขภาพ 

 

5 วัน ทําการ 

 

 

 

 

ผูรองเรียน 

หัวหนางานงาน

ประกันสุขภาพ

พิจารณา 

หวัหน้างานประกนัสขุภาพ/ผู้ที

ได้รับมอบหมาย จากหวัหน้า

งานประกนัสขุภาพติดตอ่กลบัผู้

ร้องเรียน 

ยุติเรื่อง 

หวัหน้างานประกนัสขุภาพ 

รายงานเรืองร้องเรียนไปยงั 

ผู้ เกียวข้องตามขนัตอน 

ยุติเรื่อง 

10 

ยุติเรื่อง 



 
 

 


